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СЕКЦІЯ 7. ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ МІЖЕТНІЧНИХ 

І МІЖКУЛЬТУРНИХ ВІДНОСИН 
 

 

 

Довгань Н. О. 

кандидат психологічних наук, докторант 

Інститут соціальної та політичної психології 

Національної академії педагогічних наук України 

м. Київ, Україна 

 

ГАБІТУС ЯК МЕНТАЛЬНИЙ КОНСТРУКТ ПОКОЛІНЬ 

 

У пошуках пояснення взаємопов’язаності поколінного ментального 

прояву і історичного базису були конкретизовані задачі опрацювання 

аспекту вибудовування соціальної реальності в соціокультурних вимірах, 

відносних і нестабільних, суб’єктних відправних поколінних рухах та 

об’єктивній фактичності світу. А саме, наголошено, на необхідності 

визначення коридорів можливих і реальних взаємодій поколінь в соціа-

льно-психологічному просторі та важелів соціальної активності різних за 

віковою площиною акторів у єдиному часовому вимірі. Для визначення 

причинно-наслідкових зв’язків поколінь, на основі наукових позицій 

Pierre Bourdieu [1; 2], було артикульовано впливові у соціальному прос-

торі латентні структури і особливості реалізації поколінних диспозицій. 

За результатами аналізу ракурсів інтерпретування P. Bourdieu структур-

ності соціуму і конструктів соціальних схем сприймання, щодо [3] (1) 

суспільних впливів на утворення соціальних обмежень – детермінацій, 

(2) умов існування акторів, (3) проявів поколінної ментальності, були 

виокремленні фокуси трактування габітусу P. Bourdieu: 

– як системи диспозицій (від англ. disposition – готовності, схильності 

суб’єкта до поведінкового акту), стійких і можливих для перенесення, які 

є структурованими і такими, що структурують реальність, придбаними, 

постійними і породженими; диспозицій, лише умовно обмежених норма-

ми; диспозицій, що є фундаментом довільних практик, без навмисного 

прагнення і без свідомого підпорядкування правилам; диспозицій, сфор-

мованих у відносинах, щодо пристосування до соціальних позицій; 

– як продукту соціального світу та інкорпорації об’єктивної необхід-

ності; 
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– як генератору стратегій, пристосування до соціальних ситуацій; 

– як раціональної дії, якою рухає «відчуття гри»; способу пояснення 

дій людей, що приймають участь у «грі», і, безпосередньо, «відчуття 

соціальної гри», тобто, включення менших об’єктів до складу більших, як 

образів і способів здійснення практики; 

– як примушення часом і, одночасно, вимоги соціальної гри, щодо від-

носин, взаємодій членів груп, які іманентно перебувають у грі, мають 

відчуття необхідності і підготовлені до сприймання і виконання; 

– як соціального агента, оператора конструювання об’єктів; 

– як принципу, що не обирає дію, а пристосовує до соціальних ситу-

ацій; 

– як обумовленого соціально адаптованого способу життя; 

– як соціальних смаків, сформованих соціальними умовами і соціаль-

ними умовностями; 

– як смаків, чи схем осмислення і систематизації себе за ознаками [3]; 

– як системи схем сприйняття, оцінювання і організації принципів 

дій та виробництва практик – операцій, що висловлюють соціальну 

позицію; 

– як можливості прогнозування практик – особливої моделі поведінки 

в певних обставинах (при цьому, враховується, що недетермінованість 

габітусу в критичних ситуаціях не дозволяє використовувати його в 

якості константи, а моделі поведінки не можуть бути остаточно упоряд-

кованими, системними, визначеними заздалегідь); 

– як генератору практик, у просторі (полі) актуальних природних 

схильностей і нахилів акторів; 

– як спонтанність, що породжує і підпорядковується практичній 

логіці буденного життя; 

– як ментальної структури, що є продуктом інтеріоризації, засобом 

сприймання реальності; 

– як образу, модельованого соціальними факторами, реалізованого 

учасниками групи [3]. 

За результатами теоретичного аналізу було визначено, що у дослі-

дженні психології соціокультурної взаємодії поколінь ментальні конс-

трукти пояснення, інтерпретування психічних утворень, накоплених 

протягом міжкультурних поколінних взаємодій, що реалізуються у 

соціальних процесах пізнання, включення акторів у дійсність, будуть 

окреслені в рамках категорії габітусу запропонованої P. Bourdieu, спря-

мованої на вивчення латентних структур вибудовування індивідуальної і 
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групової реальності. Габітус буде використано як синтетичний прояв 

ментальних конструктів, модельованих соціальними факторами, що 

опосередковують відчуття реальності – «sens of one’s place» (відчуття 

находження на своєму місті) і «sens of others’place» (відчуття чужого для 

себе місця) в диспозиціях, стратегіях, практиках, соціальних іграх акторів 

[3]. Адже, поколінні габітуси, як своєрідні механізми соціально-

психологічного простору, у «згорнутому» ракурсі можуть бути представ-

лені моделлю ресурсів соціокультурних вимірів, які задають шляхи 

виборів реалізації динамічних форм агрегованого ментального досвіду, 

по-перше, у пристосуванні до соціально-історичних умов реалізації 

потенціалів; по-друге, у гнучкому, своєчасному зміненні метрик проявів 

ієрархій, змістів, динамічності, домінуючого оволодіння і відступу у 

соціальних зв’язках; і, по-третє, ментальних рухів презентацій світу 

поколінних диспозицій. Тому габітус як ментальний конструкт поко-

лінь буде розглянуто також, як ментальна схема отримання, породження, 

об’єднання, оцінювання, класифікації і використання досвідів; як диспо-

зиційні рухи вибудовування оновлених форм фігурацій – поколінних 

зв’язків, що приписують або пророкують необхідні форми взаємодій, 

необхідні (для задоволення потреб) кожному актору в «своїх оптималь-

них» формах. 

Важливо зазначити, що габітус як ментальний конструкт буде пред-

ставлено, також, і як породження ментальності. Тобто, продукт загаль-

но групової психічної діяльності, що реалізується у динамічному вибудо-

вуванні поколінного досвіду і смислів. Адже, як зазначають Gilles 

Fauconnier і Mark Turner концертуальне змішування ментальних просто-

рів грає у житті суспільства фундаментальну роль у побудові смислів 

життя (смислів нових поколінь). Де артикуляція конструкції уявлень і 

організації знань, умовно незалежних ментальних просторів, їх частковий 

збіг, у природньому змішуванні, призводить до нових смислів, глобаль-

ного розуміння і концептуальних стискань, в яких ментальні пакети 

інтерпретування реальності є частковою збіркою елементів реальності, 

суб’єктів, моделей практик [4]. Що дає змогу стверджувати про можли-

вість збереження базових аспектів минулого і привнесення знання сучас-

ного в контекстах історичних ситуацій, саме у переплетенні ментальних 

просторів поколінь. Де, змішані простори поколінь Батьків, Прабатьків, з 

одного боку, набувають нової динаміки, але, з іншого, у з’єднаннях 

соціальних вимірів залишається статичними базова культурна основа, 

способи прояву габітусу і реалізацій диспозицій. Що й виокремлює 
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питання знаходження зон пересічних стискань досвідів у вибудовуванні 

нових моделей реальності покоління Дітей, необхідні і актуальні для 

сучасників в конкретній історичній площині. 
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